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Dzie? Otwarty Punktu Przedszkolnego w Mariapoli Fiore

Przystrojone
balonikami
szerokie wej?cie do przedszkola z zapraszaj?cym plakatem „WITAJCIE W PRZEDSZKOLU
„BRATKI” wygl?da?o bardzo zach?caj?co…
Nazwali?my je „Bratki”, bo wszyscy mieszka?cy Fiore – Miasta Kwiatu, s? umi?owanymi
dzie?mi Boga w Jego ogrodzie, gdzie ka?dy jest niepowtarzalny i pi?kny, ukochany
niesko?czenie przez Pana i tworz?cy harmoni? ze wszystkimi innymi… S? tam te? Bratki, bo
wszyscy przed Panem jeste?my bra?mi, jego dzie?mi. A poniewa? wzajemnej mi?o?ci
braterskiej nale?y uczy? si? od ma?ego - st?d idea naszego przedszkola.
Oczywi?cie b?d? programy rozwijaj?ce wszelkie zdolno?ci dzieci od samoobs?ugi i zaradno?ci
poprzez odkrywanie talentów intelektualnych, j?zykowych, muzycznych, plastycznych,
sportowych czy teatralnych, wra?liwo?ci na pi?kno przyrody, a nade wszystko nauk? bycia w
relacji z drug? osob? i grup?. Wszystko chcemy tworzy? w Mi?o?ci i dla Mi?o?ci. Nasi mali
absolwenci do?wiadcz? i ju? nied?ugo zapragn? ?ycia dla innych, bo poczuj?, ?e prawdziwe
szcz??cie jest w dawaniu… Niezwyk?? szans? dla wszystkich: dzieci, rodziców i nauczycieli
b?dzie spotkanie w naszym przedszkolu kwiatów wyj?tkowych, innych ni? wszystkie,
niepowtarzalnych. To Dzieci specjalnej troski, dzi?ki którym b?dziemy rozwija? w sobie
uwa?no?? na potrzeby drugich, tolerancj?, wspó?odczuwanie, pomoc wzajemn?, szacunek dla
ka?dej osoby i cieszy? si? darami jakie otrzymali?my od Pana, by nieustannie rozwija? w nas
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rado??…
To b?dzie naprawd? przepi?kna ??ka!
Po Mszy ?wi?tej o godzinie 11 plac przed przedszkolem zape?ni? barwny t?um. Wszyscy
go?cie zach?ceni raz jeszcze „od o?tarza” mogli zwiedzi? wszystkie pomieszczenia, zajrze? w
ka?dy k?cik przedszkola równie? kolorowo przystrojonego. Komu nie wystarcza?o ogólne
wra?enie, móg? dopyta? si? o ka?dy szczegó? planowanej pracy placówki. Pracownicy
przedszkola byli do dyspozycji dla ka?dego. Panie „Przedszkolanki” organizowa?y dzieciom
zabawy, razem z ka?dym dzieckiem robi?y balonikowe fantazje. Pod??a?y za nimi obserwuj?c
te?, jak czuj? si? w?ród nowych zabawek i otoczenia. Ka?de dziecko otrzyma?o drobn?
pami?tk?. By?y te? dla wszystkich lody! Najwi?ksz? jednak atrakcj? by?a nauka robienia
„najwi?kszych baniek na ?wiecie”! Ile? rado?ci, biegania, weso?ych okrzyków, i kolorów!
Ca?y plac zape?ni? ba?kowy ?wiat marze?!
Te marzenia, to szcz??liwe dzieci?stwo wszystkich Dzieci! Czekamy na nie ju? od pocz?tku
wrze?nia tego roku! Niech radosnym gwarem, tak jak w t? niedziel?, wype?ni? si? gotowe ju?
sale przedszkolne i zielone, ??kowe przestrzenie wokó?…
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